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Tecnologia d'aliments. 

FONAlvffi'ffS DE PROJECTES (Professor: Francesc Gòdia) 

Programa curs J 995-96 
curs 1996-97 (vigent) 

1. Introducció al disseny d'una planta industrial. Naturalesa del disseny. Etapes en la 
elaboració d'un projecte. Serveis auxiliars. Fonts d'infonnació. Variables de disseny. 

Optimització. 

2. Elaboració de balanços. Balanços de matèria. Balanços d'energia. 

3. Preparació del di~crrama de flux. 

4. Selecció i disseny dels equips principals. 

5. Disseny final. Diagrames d'enginyeria. Selecció de bombes i compressors. Dimensionat 

de canonades. Vàlvules. Instrumentació i control. 

6. Materials de construcció. 

7. A valu.ació econòmica d'un projecte. 

8. Seguretat i prevenció. 

9. Particularitats del disseny de plantes en tecnologia d'aliments. Exempled. 

Seminari: utilització de simuladors de processos en el disseny de projectes. 

Obiectiu: donar a l'alumne una visió del proces de l'elaboració d'un projecte d'una planta 
industrial, i dels principals criteris i coneixements que cal aplicar en cada etapa. 

Avaluació: Mitjançam un exàmen, consistent en conceptes teòrics i en la avaluació de part 

d'un projecte. 
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